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Side 2

Selskabsoplysninger

Selskabet
JØ Invest Holding ApS
Chr. L. Westergårds Allé 6
2670 Greve

CVR-nr.: 29147698
Stiftelsesdato: 23. september 2005
Regnskabsår: 1. januar- 31. december

Direktion
Jens Østergaard

Revision
PROFIL REVISION A-S
Korskildeeng 1
2670 Greve
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Ledelsesberetning

Generelt:
Selskabet er et holdingselskab.

Økonomisk udvikling:
Der er efter selskabets opfattelse ingen særlige forhold udover de i selskabets årsregnskab
anførte, som er af vigtighed ved bedømmelse af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle
stilling og resultat af virksomheden i det forløbne år.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning:
Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af
selskabets forhold.
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2015 for JØ Invest Holding
ApS.
Årsregnskabet er aflagt i overenstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Ledelsen erklærer at selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision, jf. ÅRL § 135, stk. 1,
2. pkt.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Greve, den

Direktion:

Jens Østergaard
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Revisors erklæringer

Til den daglige ledelse i JØ Invest Holding ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for JØ Invest Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31.
december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har
tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante
bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder
principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed,
er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har
givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller
reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Greve, den

PROFIL REVISION A-S

Jørgen Kristiansen
Registreret revisor FSR
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Regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for JØ Invest Holding ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN
Resultat for kapitalandele
Positivt resultat af kapitalandele føres særskilt i resultatopgørelsen i henhold til den indre værdis
metode, jf. Bekendtgørelsen §9. Negativt resultat nedskrives direkte over egenkapitalen.

Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold
til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i eventual skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.
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Regnskabspraksis

BALANCEN
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder ansættes til den forholdsmæssige ejerandel af den indre værdi.
Kapitalandele i datterselskaber med negativ regnskabsmæssig indre værdi medregnes til en værdi
af kr. 0. Ved køb af nye kapitalandels i datterselskaber, hvor anskaffelsessummen er højere end
den indre regnskabsmæssige værdi, medregnes hele anskaffelsessummen under kapitalandele.
Merprisen svarende til værdien over indre værdi anses som koncerngoodwill og afskrives over 20
år.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse.

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar 2015 til 31. december 2015
Note

2015

2014 (t.kr.)

0
-65.634

86
0

Andre eksterne omkostninger

97.197

8

Resultat før finansielle poster

31.563

94

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

1.516.209
-1.054

992
-3

Resultat før skat

1.546.718

1.083

-245.356

-281

1.301.362

802

Det disponible beløb udgør:
Overført fra tidligere år
Årets resultat

6.160.637
1.301.362

5.398
802

Til disposition

7.461.999

6.201

som af bestyrelsen foreslås fordelt således:
Udbytte til anpartshaverne
Overførsel til næste år

50.000
7.411.999

40
6.161

Fordelt

7.461.999

6.201

Bruttoresultat
Bruttotab

1. Årets skat
ÅRETS RESULTAT
Resultatdisponering
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Balance pr. 31. december
Note

2015

2014 (t.kr.)

1.019.360

1.019

1.019.360

1.019

Kapitalandele, hos datterselskab

242.690

308

Finansielle anlægsaktiver i alt

242.690

308

1.262.050

1.328

OMSÆTNINGSAKTIVER
Udbytte, datterselskab
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender

400.000
79.042
352.609

0
76
347

Tilgodehavender i alt

831.651

423

Aktiebeholdning

5.542.663

4.652

Værdipapirer i alt

5.542.663

4.652

Likvide beholdninger

126.724

151

Likvide beholdninger i alt

126.724

151

Omsætningsaktiver i alt

6.501.038

5.226

AKTIVER I ALT

7.763.088

6.554

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
2. Grunde og bygninger
Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt
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Balance pr. 31. december
Note

2015

2014 (t.kr.)

Anpartskapital
Op-/nedskrivning kapitalandele
Overført resultat

125.000
158.287
7.411.999

125
158
6.161

Egenkapital i alt

7.695.286

6.444

Anden gæld
Udbytte for regnskabsåret
Moms
Gæld hovedanpartshaver

10.240
50.000
5.951
1.611

10
40
1
59

Kortfristet gæld i alt

67.802

110

Gæld i alt

67.802

110

7.763.088

6.554

PASSIVER
EGENKAPITAL

GÆLD

PASSIVER I ALT
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Noter

1. Årets skat
Skat af årets resultat
Regulering tidligere år

2. Grunde og bygninger
Anskaffelsessum, primo
Tilgang i årets løb

2015

2014 (t.kr.)

284.308
-38.952

249
32

245.356

281

1.019.360
0

0
1.019

1.019.360

1.019
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